Додаток 2

до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля
__________________________________
(дата офіційного опублікування в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля, не зазначається суб'єктом
господарювання)
_______________________________
(реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності (автоматично генерується
програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом
господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Фізична особа підприємець Юрків Володимир Тарасович (Ідентифікаційний номер 2615821299)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб'єкта господарювання:
Фізична особа-підприємець Юрків Володимир Тарасович (Ідентифікаційний номер 2615821299), 82172,
вул. А. Мельника, 12/51, м. Стебник, Львівська область, Україна. Директор - Юрків Володимир Тарасович,
т.: (093) 419-54-05.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:
Планована діяльність "Нове будівництво автозаправної станції на 100 заправок на добу по вул. о. П.
Мекелити, в м. Стебник, Львівської області».
Технічна альтернатива 1:
На проектованій АЗС передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для
автотранспорту, а саме: трьох марок бензину –А-92, А95, А-98 та дизельного пального.
Кількість робочих днів – 365 днів; графік роботи – цілодобово; кількість змін на добу - 3.
Будівництво заплановано на 2020 рік та триватиме 6 місяців. Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна
зона становитиме 50 м та є витриманою.
Технічна альтернатива 2:
Розглядалося встановлення обладнання для заправки автомобілів стиснутим природним газом –
метаном. Оскільки СЗЗ становитиме 100м та є такою, що не витримана,
Технічна альтернатива 2 в подальшому не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:
Територіальна альтернатива 1:
Будівництво планується
на ділянці з кадастровим №4610670500:01:067:0036 - Цільове
призначення: 1.11.6 - Інша комерційна діяльність.
Територіальна альтернатива 2:
Не розглядалась, оскільки земельна ділянка Територіальної альтернативи 1 є у власності та має
витриману СЗЗ.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Планова діяльність спрямована на надання послуг по заправці автотранспортних засобів якісним
паливом, створенням додаткових робочих місць та відрахування податків у бюджети різних рівнів. Вплив на
соціальне середовище носить позитивний характер та полягає у створенні нових робочих місць. Умови
життєдіяльності місцевого населення від планової діяльності не погіршиться.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):
Площа ділянки АЗС 2000 м2.
Площа ділянки в межах благоустрою 3020 м2, в т.ч. площа покриття 1527,5 м2, площа озеленення
1390,5 м2 та площа забудови 102 м2.
Потужність - 100 заправок на добу.
2 паливо-роздавальні колонки (6-ти пістолетна двостороння на три види палива та 2-ох пістолетна
двостороння на один вид палива), потужністю 40 л/хв.
Сервісна колонка (повітря, вода).
Резервуари на пальне 2 шт. по 25 м3.
Резервуар зворотної технічної води 10 м3, вода централізована.
Установка біологічного очищення побутових стічних вод типу ВIO-CWT виробництва ТОВ
«Аллбаутех Україна» та нафтовловлювачі/септики для дощових та талих вод.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
При проектуванні, розміщенні, будівництві, введення в дію нових та реконструкцію діючих
підприємств, споруд та інших об’єктів, а також в процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується екологічна
безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на
навколишнє середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження
шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація та виконання інших вимог щодо охорони навколишнього
природного середовища і здоров’я людей. Забороняється введення в дію підприємств, споруд та інших
об’єктів на яких не забезпечено в повному обсязі додержання всіх екологічних вимог та виконання заходів,
передбачених в проектах на будівництво та реконструкцію (розширення та технічне переоснащення) Згідно
із ДСП 173-96 розмір нормативної санітарно-захисної зони для проектованої колії становитиме 50м. СЗЗ є
витримана, а саме відсутня житлова забудова та земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва і
обслуговування житлових будинків.
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно чинного Законодавства
України, а саме: «Про охорону навколишнього природного середовища», Земельний кодекс України, Закони
України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону земель», ДСП 173-96 та інші.
щодо територіальної альтернативи 1: Дотримання розмірів СЗЗ
щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Еколого - інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає: - польове обстеження; інженерно-геодезичні вишукування; - виготовлення проектної документації; - розроблення оцінки впливу на
довкілля;
До заходів захисту території при виконанні робіт належить: - дотримання технологій передбачених
проектом будівництва; - охорона землі від забруднення відходами будівництва; - охорона вод (в т.ч. ґрунтових
від попадання в них побічних відходів будівництва), - охорона атмосферного повітря - виконання робіт
проводиться з врахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища.
щодо територіальної альтернативи 1: Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні,
екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності: щодо технічної альтернативи 1:
Вплив на атмосферне повітря. Під час проведення будівельних робіт передбачаються викиди від
спалювання пального автотранспортом, пересипання інертних матеріалів, електрозварювання, механічної
обробки поверхонь та фарбувальних робіт.
В процесі пересипання інертних матеріалів (ґрунт, щебінь) в атмосферне повітря виділятиметься пил.
Спалювання пального ДВЗ автотранспорту супроводжуватиметься викидом в атмосферне повітря наступних
ЗР та ПГ: оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, сажа, аміак, НМЛОС,
метан, азоту (I) оксид, вуглекислий газ, свинець, бенз(а)пірен. В процесі електрозварювання в атмосферне
повітря виділяються марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю), заліза оксид (у
перерахунку на залізо), оксид кремнію, фториди добре/погано розчинні, водень фтористий. В процесі

механічної обробки поверхонь в атмосферне повітря виділяється пил. Від процесу фарбування в атмосферне
повітря виділяються забруднюючі речовини в залежності від використаного розчинника.
Під час експлуатації планованого об’єкта передбачаються викиди від процесів зберігання та відпуску
пального, спалювання пального автотранспортом і роботи ДЕС.
Спалювання пального автотранспортом супроводжуватиметься викидом в атмосферне повітря
наступних ЗР та ПГ: оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, сажа,
НМЛОС, метан, азоту (I) оксид, вуглекислий газ, бенз(а)пірен. В процесі зберігання та відпуску пального в
атмосферне повітря виділяються бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) та вуглеводні
насичені С12 – С19. В процесі роботи ДЕС в атмосферне повітря виділяються: оксиди азоту у перерахунку на
діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, сажа, метан, азоту (I) оксид, вуглекислий газ.
Грунт та геологічне середовище: Передбачається тимчасове незначне порушення ґрунтів протягом
періоду будівництва. Весь вийнятий ґрунт планується використати для благоустрою та планування території.
Перед виконанням робіт, щодо благоустрою території вся територія буде прибрана від будівельного сміття,
та вивезена у відповідно погоджені місця. Вільна від забудови АЗС територія буде максимально озеленена із
влаштуванням газонів та зелених насаджень. Вплив на геологічне середовище та ґрунти під час діяльності
відсутній.
Відходи: Основним типом відходів, які утворюватимуться на період будівництва будуть фарби
покривні, відходи, одержані у процесах зварювання та деякі відходи будівельних робіт. Всі відходи
будівництва відповідно до класу небезпеки відвозитимуться ліцензованими компаніями згідно угод, по мірі
накопичення. ТПВ на період будівництва збиратимуться за роздільною схемою: органічна складова, полімери,
скло, папір. Вплив за відходами відсутній. Під час експлуатації АЗС відходи пов’язані з обслуговуванням
транспорту що утворюватимуться будуть складатись в окремі контейнери, відповідно до класу небезпеки
відвозитимуться ліцензованими компаніями згідно угод, по мірі накопичення.
Водне середовище: На період будівництва вода привозна, для санітарно-гігієнічних потреб
використовуватимуться біотуалети з рукомийником, з подальшим вивозом стоків асенізаційними машинами
на підставі угод. Скид зворотних вод в ґрунт чи водні об’єкти відсутній. Впливу на водне середовище від
планованої діяльності немає. Після введення в експлуатацію скид фекальних стоків поступатиме на очисні
споруди, а після очистки в накопичувальну ємність об’ємом 10 м3, По мірі накопичення вивозитимуться
асенізаційним транспортом. Водозабезпечення згідно угоди з водоканалом.
Заповідні об’єкти: Території ПЗФ (нижчих та вищих рангів), природних заповідників, національних
парків або інших об’єктів Заповідного Фонду та Смарагдової мережі в межах проектованої діяльності
відсутні.
Рослинний та тваринний світ: Реліктові рослини та рослини що знаходяться під охороною
Червоної книги на прилеглих територіях та в межах ділянки будівництва відсутні. Негативного впливу чи
негативного порушення природніх умов флори та фауни не передбачається.
Культурна спадщина – об’єктів культурної спадщини в межах впливу планованої діяльності
немає, вплив відсутній.
Техногенне середовище: Планована діяльність об`єкта не чинить антропогенного впливу на
промислові, сільськогосподарські об`єкти, соціальну організацію територій, пам`ятники архітектури, історії,
культури і інші елементи техногенного середовища, тому що в районі впливу планованої діяльності пам`ятки
архітектури, історії і культури відсутні.
Світлове, вібраційне, радіаційне забруднення і електромагнітне випромінювання:
Незначне перевищення рівнів шуму передбачається лише тимчасове, на період проведення
будівельних робіт. Джерелами шуму виступає будівельна техніка. Під час експлуатації колії рівень шуму та
вібрації відповідатиме санітарним нормам та правилам. Джерел випромінювання немає.
Навколишнє соціальне середовище: Здійснення негативного впливу не передбачається.
Будівництво дозволить забезпечити нові робочі місця, що носитиме позитивний характер. Та означена
діяльність дозволить збільшити надходження податків до бюджету різних рівнів. Вплив позитивний.
щодо технічної альтернативи 2: Не розглядається оскільки технічна альтернатива 1 є більш вигідною як з
економічної, так і з екологічної точок зору.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті з Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"):
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть
мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно Ст. 3
п.3.4) енергетичну промисловість:
зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу,
розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти,
бітуму нафтового, скрапленого газу);

поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних
метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше;
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля ( в тому числі
наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля:
Рівень деталізації інформації та плановий обсяг досліджень, що підлягає включенню до звіту з ОВД буде
проведений у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-V111 від
18.12.2017р.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим
органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт
господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом
п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої
діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та
отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25
робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про
початок громадського обговорення
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля:
Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня
їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на
обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля
зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде,
Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий відповідним територіальним підрозділом Державної
архітектурно-будівельної інспекції України.

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно
надсилати до: Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації вул.
Стрийська, 98 м. Львів, Україна 79026, електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон/факс : (032)238-73-83,
контактна особа – Сорока Назарій Любомирович.

